Broszura produktów – 2019: wydanie #1

Nowa
generacja
Formuły 1:

O smaku
owoców leśnych

W I TA J W H E R B A L I F E N U T R I T I O N

SPIS TREŚCI

PRZEPIS –
PRZEBÓJ SEZONU
OWOCOWA EKSPLOZJA

4-5
CZEGO PRAGNIESZ?
ZDROWIA!

18-19
JAK STWORZYĆ
PLAN POSIŁKÓW

Poznaj wyniki naszej ankiety
oraz dowiedz się, jak
zrealizować wyznaczony cel.

Od pożywnych składników po
wskazówki, jak przygotować
posiłek – w tej części dowiesz
się, jak czerpać ze swoich
posiłków jak najwięcej dobrego.

¼ szklanki jagód
¼ szklanki jeżyn
1 łyżka soku z cytryny
300 ml wody kokosowej
2 łyżki Formuły 1* o smaku owoców leśnych
85 g greckiego jogurtu naturalnego,
0% tłuszczu

24
FORMUŁA 1

F I L OZ OF I A

W I TA M I N Y
I SKŁADNIKI
MINERALNE

Nowe smaki F1: jabłko
z korzennymi przyprawami, mięta
z czekoladą, owoce leśne.

FITOSKŁADNIKI

ĆWICZENIA

OMEGA-3

DO

30%

TŁUSZCZE

Z ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW

CZEGO
POTRZEBUJE
TWÓJ
ORGANIZM

ODPOCZYNEK

Zmiksuj do uzyskania gładkiej konsystencji

DO

30%

40%

WĘGLOWODANÓW
Z ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW

25g
hydration
N AWO
DNIENIE

BŁONNIKA

BIAŁKA

Z ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW
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20-29 BIAŁKO
Przedstawiamy najlepsze źródła białka.

30-33 WITAMINY I MINERAŁY
Dla optymalnego samopoczucia i efektów.

40-45 NAWODNIENIE
Przedstawiamy AloeMax. Prosto z naszych
pól uprawnych na Twój stół – napój w 97%
złożony z soku aloesowego, pozyskiwanego
z całych liści aloesu. Nie zawiera barwników,
aromatów ani substancji słodzących.

17 G BIAŁKA
209 KALORII

46-47 HERBALIFE SKIN
Testowany klinicznie sposób na pełną
blasku, młodziej wyglądającą skórę.

48-49 PIELĘGNACJA CIAŁA I WŁOSÓW
Nawilżanie i odżywianie dzięki
kojącemu aloe vera.

Zawsze stosuj produkty Herbalife Nutrition® jako
element zbilansowanej i urozmaiconej diety w ramach
zdrowego stylu życia. Aby uzyskać więcej informacji,
wejdź na Herbalife.pl lub porozmawiaj ze swoim
Niezależnym Partnerem Herbalife Nutrition.

Share a
Shake
2

*Stosując koktajle Formuła 1 zastępujące posiłek w celu utraty wagi ciała lub zarządzania nią, dokładnie
zapoznaj się ze sposobem użycia podanym na etykiecie produktu. Radzimy używać słomek papierowych.

CHCESZ WIĘCEJ TAKICH PRZEPISÓW?
WEJDŹ NA: MYHERBALIFESHAKE.COM/PL.

Skontaktuj się ze swoim Partnerem i dowiedz się
więcej na temat naszej możliwości biznesowej!
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OSIĄGNIJ SWOJE CELE

ZAPYTAJ SIEBIE: CZY CHCESZ BYĆ ZDROWY?
Zostanie najlepszą wersją samego siebie to coś więcej niż tylko liczby na wyświetlaczu wagi. Czy będzie to Twoje
zdrowie, szczęście, poczucie pewności siebie, czy poziom kondycji, wszystko zaczyna się od wyznaczenia celu.

72% DOROSŁYCH

JAKIE SĄ TWOJE CELE
ZWIĄZANE Z MASĄ CIAŁA?
Osiągnięcie zdrowej wagi może diametralnie
odmienić Twoje życie, i chociaż wymaga
to odrobiny silnej woli, nie musi wiązać się
z rezygnacją z ukochanych smaków.
W ramach Herbalife Nutrition stworzyliśmy
narzędzia i system wsparcia, by pomóc Ci osiągnąć
cel, zachować motywację i czerpać korzyści
z prawidłowego odżywiania i regularnych ćwiczeń.

TYLKO ¼ DOROSŁYCH
TWIERDZI, ŻE ROZWAŻAJĄ
KWESTIE ODŻYWIANIA
PRZY POSIŁKU1.

TYLKO 15%
EUROPEJCZYKÓW
UWAŻA SIĘ
ZA ‘BARDZO
ZDROWYCH’1.
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CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ NA
ZDROWSZYM STYLU ŻYCIA?
Paliwem dla zdrowego i aktywnego stylu życia
jest prawidłowe odżywianie. Sposób, w jaki
odżywiasz swój organizm, odzwierciedla
się w ogólnym stanie zdrowia i witalności.
Aby czuć się optymalnie, przestrzegaj
zbilansowanego planu odżywiania
i programu fitness, które odpowiadają
Twoim potrzebom i trybowi życia niezależnie
od tego, jak bardzo jesteś zajęty.

Wyniki na podstawie badania opinii konsumentów Herbalife, prowadzonego w 2014 roku w 15 krajach, 15 000 odpowiedzi.

JAKIE MASZ CELE FITNESS?
Czy dążysz do szczupłej, wysportowanej sylwetki? Czy skupiasz
się na zmniejszeniu procentowej zawartości tkanki tłuszczowej,
budowaniu masy mięśniowej i właściwym zasilaniu organizmu
przed treningiem, w jego trakcie oraz po nim?
Najlepsi sportowcy na całym świecie stosują produkty
Herbalife Nutrition, które pomagają im osiągać cele
fitness. Trenuj jak sportowiec z naszą linią H24!

EUROPEJCZYKÓW
PRZYZNAJE,
ŻE NIE JEDZĄ
WYSTARCZAJĄCO
DUŻO OWOCÓW
I WARZYW 1.

85% EUROPEJCZYKÓW DEKLARUJE CHĘĆ

PROWADZENIA ZDROWSZEGO TRYBU ŻYCIA1.

Główną przyczyną otyłości jest nieprawidłowy styl
życia, czyli niewłaściwa dieta, a także brak regularnego
wysiłku fizycznego. O masie ciała i rozwoju otyłości
decydują w największej mierze czynniki środowiskowe:
złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej,
zaburzenia emocjonalne, czy spożywanie wysoko
przetworzonej żywności o znacznej zawartości
tłuszczów i węglowodanów prostych. Warto zadbać
o zdrowie i samopoczucie wybierając sprawdzone
produkty oraz suplementy diety najwyższej jakości.

PAWEŁ
RAJEWSKI
Członek Rady
Naukowej Herbalife
Nutrition
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HISTORIE SUKCESU

ZNAJDŹ NAS ONLINE
N U T R IP O R TAL
FAC EB O O K

C O N A S I K LI ENC I
P I S ZĄ N A P O RTALAC H
S P O Ł EC ZN O Ś CI OWYC H

Codzienne poznawaj nowe informacje
o produktach i odżywianiu, najnowsze
przepisy na koktajle, wieści ze świata
sponsoringu sportowego. Dołącz do
nas! Razem zbudujmy społeczność
#HerbalifeNutrition: Dziel się swoją
historią i wrażeniami. Zapraszaj klientów
i znajomych do udziału w dyskusjach
i naszych konkursach.

Aktualizujemy nasz blog Herbalife
Nutrition raz w tygodniu, przekazując
Ci najświeższe trendy w zakresie
odżywiania, sportu i urody.
Udostępniaj nasze artykuły swoim
klientom i podtrzymuj wymianę opinii!
Interesuje Cię jakiś konkretny temat?
Napisz nam jaki!
www.nutriportal.pl

@HerbalifePL

Bianca, IE •
Formuła 1 o smaku
bananowym jest
cudownie kremowa,
uwielbiam ją!

Katrina, UK •
Korzystam z produktów
Herbalife Nutrition od maja
2018 i już czuję różnicę. Mam
więcej energii niż kiedykolwiek
wcześniej, a smak koktajli jest
przepyszny – same plusy!
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Alison, UK •
stosuję produkty Herbalife Nutrition
od 10 lat.
Uwielbiamy zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne odżywianie,
bez których nie wyobrażam sobie
żadnego dnia. Dziękuję, że jesteście!

😀

Monika, PL •
Kto zadbać o siebie
chce, z Herbalife musi
zaprzyjaźnić się, mądrze,
pysznie no i zdrowo,
o Klienta dbają wyjątkowo.

M Y HER BALIFE SH AK E
IN S TAG R AM
Odkrywaj świat Herbalife Nutrition za
sprawą zdjęć i filmów, jakich jeszcze
nigdy nie widziałeś. Codziennie
czerp inspiracje z postów o swoich
ulubionych produktach Herbalife
Nutrition oraz motywujących historii
innych osób należących do naszej
społeczności! Dołącz do rozmowy
i podziel się swoją podróżą, by
inspirować innych!
@HerbalifePL

Share a
Shake

Czy można gotować, używając
Formuły 1 jako jednego ze składników?
A co powiesz na naleśniki z F1 –
są pyszne. Zajrzyj do naszego
kuchennego laboratorium i zaszalej
z nowymi przepisami. Dołącz do nas!
www.myherbalifeshake.com/pl

H A S H TA G I :

#HerbalifeNutrition
#MyHerbalifeShake

❤❤❤

7

PRODUK T Y W YSOKIEJ JAKOŚCI

OD

CZ Y WIESZ, ŻE?

ZIARNA DO PRODUKTU

PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI
STWORZONE DLA CIEBIE

Zakład Innowacji i Produkcji Herbalife
Nutrition w Winston-Salem w Północnej
Karolinie ma 75 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni i obwód 5 km,
co czyni go największa fabryką Herbalife
Nutrition do chwili obecnej. Otwarty
w 2014 roku, zwiększył nasze możliwości
dostarczania produktów najwyższej
jakości ludziom na całym świecie.

NASI FARMERZY
SADZĄ

I UPRAWIAJĄ
ROŚLINY,

BY ZAPEWNIĆ
JAKOŚĆ

GWARANTOWANĄ
PRZEZ CAŁY CZAS

AŻ PRODUKT
TRAFI DO CIEBIE.

Określamy potrzeby naszych Klientów i łączymy swoje odkrycia z najnowszymi osiągnięciami nauki. Nasi naukowcy i dietetycy
współpracują z Partnerami na światowym poziomie, by zaoferować Klientom lepsze odżywianie. Herbalife Nutrition intensywnie
inwestuje duże nakłady w nowe laboratoria, sprzęt do testów, zakłady produkcyjne, składniki i utalentowanych naukowców, by
spełnić rygorystyczne standardy wyznaczane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Organizację Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego (NSF International).
Naszym celem jest ułatwienie dostępu do zbilansowanego odżywiania. Aby to zrobić, postanowiliśmy zainwestować w naukę.
Nasi naukowcy (m.in. David Heber, Ph.D., Przewodniczący Rady Odżywiania Herbalife Nutrition) poświęcili trzy ostatnie dekady
tworzeniu niskokalorycznych produktów wysokiej jakości, by Twój nowy plan zdrowego odżywiania stał się trochę łatwiejszy.
Od laureata nagrody Nobla* w dziedzinie medycyny po byłego dyrektora FDA**, każdy z członków Rady Odżywiania jest
wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Łącząc swoją wiedzę, pracują razem, by nasze produkty zasługiwały na Twoje
zaufanie, a stojące za nimi odkrycia naukowe były poparte publikacjami naukowymi i badaniami klinicznymi.

Budujemy globalną sieć produkcyjną.
Nasze inwestycje w zakłady produkcyjne,
technologie i zasoby, połączone
z postanowieniem, że będziemy wytwarzać
więcej produktów wewnętrznie, wzmacnia
nasza wiodącą w branży pozycję opartą
na jakości oraz możliwości operacyjne.

DAVID PEZZULLO

* Fundacja Nobla nie ma żadnych powiązań z Herbalife Nutrition. Nie opiniuje, nie aprobuje ani nie promuje produktów Herbalife Nutrition.
** Urząd ds. Żywności i Leków
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COO Herbalife Nutrition,
Globalny Dział Operacyjny

SKŁADNIKI
MAJĄCE CEL

TWORZONE
Z TROSKĄ

ODŻYWIANIE
DLA CIEBIE

Inwestujemy w metody uprawy
i produkcji zgodne z zasadą
odpowiedzialności, by tworzyć jak
najlepsze produkty. Nasz zespół
naukowców i producentów z całego
świata z pełnym zaangażowaniem
pracuje nad wyszukiwaniem tylko
najlepszych źródeł składników.

Dokładamy wszelkich starań, by
zagwarantować, że produkty Herbalife
Nutrition® spełniają lub przewyższają
standardy jakości obowiązujące w naszej
branży. Możesz mieć pełne zaufanie
do czystości i wartości poszczególnych
składników, jak również integralności
naszych procesów.

Za pomocą zaawansowanej
technologii starannie monitorujemy
warunki, w których przechowywane
są nasze produkty - pilnując, by
w momencie, gdy je otrzymujesz,
działały równie skutecznie i silnie,
co tuż po swoim powstaniu.
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ZOPT YMALIZUJ SWOJE ODŻYWIANIE

Twoje cele i potrzeby są tak niepowtarzalne jak Ty.
Podróż do upragnionych efektów zaczyna się od
zbilansowanego odżywiania i zdrowej aktywności.
Ale za stabilnymi efektami stoją zaangażowanie i plan,
które ułatwiają Ci zachowanie energii, skupienia i kontroli.

ZOPTYMALIZUJ
SWOJE ODŻYWIANIE

Kompleksowe programy Herbalife Nutrition pomogą Ci
osiągnąć optymalne poziomy spożycia w zakresie sześciu
elementów diety, które stanowią klucz do sukcesu.
Rozwiązania te bazują na najnowszych odkryciach
naukowych. Otrzymujesz je wraz ze spersonalizowanym
wsparciem ze strony Partnera Herbalife Nutrition.

1. B I A Ł K A
2. WI TAMINY I SKŁADNIK I MINER ALNE
3. ZDROWE TŁUSZCZE
4. BŁONNIK
5. FITOSKŁADNIKI
6 . N AWODNIENIE
10
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CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ ORGANIZM

FILOZOFIA

Proponujemy nowy styl życia –
podróż opartą na zbilansowanym
odżywianiu, regularnej aktywności
fizycznej, nawadnianiu i odpoczynku.
Codziennie każdy z tych elementów
może pomóc Ci poczuć się jak
najlepiej w swoim ciele. W połączeniu
ze spersonalizowanym planem
i wsparciem otoczenia, służy uczynieniu
Cię zdrowszym i szczęśliwszym.
Dzień po dniu Twoja podróż przybliża
Cię do upragnionych efektów i nowego,
aktywnego i zdrowego stylu życia.
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PRZEWAGA
DZIĘKI PARTNEROM

W I TA M I N Y
I SKŁADNIKI
MINERALNE

FITOSKŁADNIKI

ĆWICZENIA

OMEGA-3

DO

30%

TŁUSZCZE

Z ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW

CZEGO
POTRZEBUJE
TWÓJ
ORGANIZM

ODPOCZYNEK

DO

30%
BIAŁKA

Z ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW

40%

WĘGLOWODANÓW
Z ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW

25g
hydration
N AWO
DNIENIE

BŁONNIKA

Społeczność Herbalife Nutrition ma
wspierać Cię w dążeniu do realizacji celów.
PRODUKTY DO
EDUKACJA
ODŻYWIANIA
Aby zachować motywację i nie zboczyć
z obranej drogi, potrzebujesz systemu
wsparcia bardziej niż planu posiłków
czy codziennych ćwiczeń. Partnerzy
ZDROWY,
Herbalife Nutrition mogą zaoferować
AKTYWNY
TRENER
CO KRYJE
STYL ŻYCIA
WELLNESS
Ci kompleksowe i spersonalizowane
SIĘ ZA
rozwiązanie, by pomóc Ci uzyskać efekty,
WYNIKAMI
jakie pragniesz osiągnąć.
Nasi Partnerzy zaproszą Cię do
społeczności osób o podobnych
zainteresowaniach i celach. Zapewnią
indywidualne wsparcie, wskazówki
i motywację, których będziesz potrzebować
w trakcie swojej podróży – jej celem jesteś
Ty sam, w swoim najlepszym wydaniu.

GRUPA
WSPARCIA
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DOBOW Y RY TM ORGANIZMU

ZSYNCHRONIZUJ SIĘ ZE SWOIM
WEWNĘTRZNYM ZEGAREM

ODKRYJ, CO WPŁYWA NA
TWÓJ ORGANIZM:

Aby sprawnie funkcjonować i czuć się doskonale, warto dowiedzieć się, o jakiej porze
najlepiej wstawać, jeść, pracować, ćwiczyć, odpoczywać i kłaść się spać.

DOBOWY RYTM ORGANIZMU
Wiele ważnych dla organizmu procesów
fizjologicznych zachodzi w rytmie
dobowym, czyli 24-godzinnym. Rytmem
tym sterują: nadrzędny zegar biologiczny
(jądra nadskrzyżowaniowe w podwzgórzu)
oraz zegary peryferyczne zlokalizowane
w niemal wszystkich organach.

Nasz wewnętrzny zegar nadzoruje rytm dobowy naszego organizmu, odpowiadając
za różne aspekty funkcjonowania organów, krążenie krwi i cykl snu.

ZABURZENIA RYTMU

6:00 – 10:00

10:00 – 14:00

AKTYWNOŚCI
PORANNE

AKTYWNOŚCI
W POŁOWIE DNIA

•• Pobudka przed
wschodem słońca

•• Najtrudniejsze zadania
umysłowe i fizyczne

•• Nawodnienie,
oczyszczenie
i odświeżenie

•• Najbardziej intensywne
ćwiczenia przed
południem

•• Lekkie, pożywne
śniadanie

•• Zdrowy posiłek
około południa

•• Spokojne ćwiczenia

•• Spacer po
lunchu

•• Zdrowa przekąska

CHRONODIETA
To, kiedy jemy, jest równie ważne jak to,
co jemy. Regularność, częstotliwość i pora
posiłku wpływają na działanie naszego
wewnętrznego zegara.
Przydatne i ogólne wskazówki,
jak zsynchronizować odżywianie
z wewnętrznym zegarem:

14:00-18:00

18:00-22:00

22:00 – 6:00

AKTYWNOŚCI
POPOŁUDNIOWE

AKTYWNOŚCI
WIECZORNE

AKTYWNOŚCI NOCNE

•• Praca kreatywna

•• Zwolnienie tempa, refleksja

•• Ćwiczenia siłowe
i uelastyczniające

•• Ćwiczenia na
równowagę
i ujędrnienie
ciała

•• Zdrowa
przekąska

•• Lekka
kolacja
•• Pójście spać
przed 22:00
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Współczesny tryb życia obfituje w czynniki,
które mogą zaburzać synchronizację
z naszym wewnętrznym zegarem: od tak
skrajnych, jak praca na nocną zmianę
lub podróż do odległej strefy czasowej,
po mniej ekstremalne, za to powszechne,
np. ekspozycja na sztuczne światło do
późnych godzin nocnych, nieregularne
pory posiłków, rozbieżność między
wewnętrznym zegarem biologicznym
a zegarem społecznym, wynikającym
z funkcjonowania w społeczeństwie.

•• Odnowa komórek,
regeneracja
•• Przyswajanie składników
odżywczych
•• Przetwarzanie wrażeń
z minionego dnia 22:00-2:00

Z ZZ

Z

JAK DOSTOSOWAĆ SWÓJ
DZIENNY HARMONOGRAM
Pora dnia ma znaczenie nie tylko wówczas, gdy chodzi o pobudkę.
Jeśli jesz, pracujesz, ćwiczysz, odpoczywasz i kładziesz się spać
o niewłaściwych porach, możesz stracić poczucie życiowej równowagi.
Powyższy rozkład dnia to punkt wyjścia. Musisz dostosować go do swojego
stylu życia i potrzeb żywieniowych, by stworzyć swój idealny harmonogram.
Spróbuj podejść do siebie z życzliwością i stopniowo wprowadzać
zmiany. Jeśli będziesz zmuszać się do drastycznych zmian, narazisz
cały organizm na stres i nie wypracujesz trwałych nawyków.

•

Zaczynaj dzień od zdrowego,
pełnowartościowego śniadania.

•

Jedz trzy główne posiłki oraz jedną
lub dwie przekąski w razie potrzeby.

•

W miarę możliwości planuj posiłki na
cały dzień i unikaj ich pomijania.

•

Staraj się zbilansować ich wartość
odżywczą. Unikaj słodkich przekąsek,
zawierających mało zdrowych składników
odżywczych, za to dużo kalorii.

•

Dostrój swój harmonogram posiłków.
Nie opóźniaj lunchu.

•

Jedz regularnie. Wypracuj swój
indywidualny wzorzec i staraj się
trzymać go jak najczęściej.
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IDEALNE ŚNIADANIE

JAKĄ ROLĘ PEŁNI ZDROWE I ZBILANSOWANE ŚNIADANIE?

Zdrowe śniadanie pomaga osiągnąć zalecane dzienne spożycie kalorii, na które składają się:

IDEALNE ŚNIADANIE
HERBALIFE NUTRITION

DO

30%

BIAŁEK

Z POKARMÓW
I SUPLEMENTÓW

Jak często pomijasz śniadanie lub chwytasz kawę i drożdżówkę w biegu, by zapobiec
atakowi głodu przed południem? Raz w tygodniu? Dwa razy? Codziennie?

DO

40%

WĘGLOWODANÓW
Z POKARMÓW
I SUPLEMENTÓW

DO

30%

TŁUSZCZE
Z POKARMÓW
I SUPLEMENTÓW

Zdrowe Śniadanie Herbalife Nutrition wspaniale smakuje i jest pełne
składników odżywczych, a jego przygotowanie nie wymaga żadnego
wysiłku. A co jeszcze lepsze, możesz dostosować je do swoich potrzeb!

Po około 12-godzinnym nocnym poście śniadanie dostarcza energii,
której organizm potrzebuje, by wystartować o poranku - nic dziwnego,
że nazywa się je najważniejszym posiłkiem dnia.

ODŻYWIANIE

Regularne spożywanie dobrze zbilansowanych śniadań oznacza*

Delektuj się kremowym i pysznym koktajlem
Formuła 1 – bogactwo smaku, a zarazem
utrzymanie kalorii pod kontrolą.

• Lepiej zbilansowaną całą dietę
• Większe spożycie witamin i składników mineralnych
• Większe prawdopodobieństwo spełnienia zalecenia „5 posiłków dziennie”

NAWODNIENIE
Urozmaicaj swój Napój aloesowo-ziołowy, dodając do
niego świeże owoce, warzywa i zioła. Zaczynaj każdy
dzień od wyjątkowego smaku.

ORZEŹWIENIE
Obudź się dzięki orzeźwiającej Herbatce rozpuszczalnej,
zawierającej 85 mg** kofeiny, która poprawia
koncentrację, gdy tego najbardziej potrzebujesz.

DOBRE PORANKI ZACZYNAJĄ SIĘ TUTAJ
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JA
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?

Spytaj swojego Partnera Herbalife Nutrition o idealne śniadanie, które sprawdzi się najlepiej w Twoim
wypadku. Zestaw próbny to świetny sposób, by przetestować produkty i poczuć różnicę na własnej skórze!
* Praca zbiorowa pod redakcja Matthys C. Public Health Nutr. Kwiecień 2007 r.; 10(4):413-21. Praca zbiorowa pod redakcja Smith KJ. Am J Clin Nutr. Grudzien 2010 r.; 92(6):1316-25.
Praca zbiorowa pod redakcja Azadbakhtm, L. Nutrition. Luty 2013 r.; 29(2):420-5.
** Zaleca się nie przekraczać dziennego spożycia 400 mg kofeiny z różnych źródeł (200 mg w wypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią).
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PLAN POSIŁKÓW

J AK STWORZYĆ

5

plan posiłków

P OWO D ÓW
by stworzyć plan posiłków

#1
Przejmij kontrolę and swoim
odżywianiem, z wyprzedzeniem
planując posiłki na nadchodzący
tydzień. Gdy widzisz czarno na
białym, jakie produkty spożywasz
codziennie, oraz znasz ich
wartość kaloryczną, łatwiej
osiągniesz swoje cele związane
z odżywianiem. Pomoże Ci to
uniknąć sięgania po najłatwiej
dostępne i najszybsze posiłki,
które zazwyczaj nie są
najbardziej wartościowe pod
względem odżywczym.

#4

POMAGA
DOKONYWAĆ
ZDROWSZYCH
WYBORÓW

Poszerzaj swoją wiedzę
na temat prawidłowego
odżywiania. Dowiedz się,
jak dopasować je do swoich
celów. Dzięki temu zrozumiesz,
że masz zdrowe opcje do
wyboru. W trakcie zakupów
nie będziesz stać z produktem
w jednej dłoni, czytając
jego etykietę, a telefonem
w drugiej, szukając
informacji w Googlach.

#3
WPROWADZA
UROZMAICENIE DO
TWOICH POSIŁKÓW
Możesz wpaść w żywieniową
rutynę, jedząc codziennie to
samo na śniadanie, lunch
i obiad. Zacznij planować
posiłki, a odkryjesz różne
pomysły na zdrowe dania,
którymi możesz zastąpić
zwyczajowego rogalika z kawą.

Idąc na zakupy z listą produktów
sporządzoną w oparciu o tygodniowy plan
posiłków, nie będziesz marnować czasu
na snucie się po sklepowych alejkach.
Ograniczysz także marnowanie jedzenia,
przydzielając zakupione produkty do
konkretnych posiłków zgodnie z planem.

RYBA

JAJKA

FASOLA, SOCZEWICA
LUB SOJA

CHUDE MIĘSO

POSIŁEK 2

25 g BIAŁKA
115 G
UGOTOWANEGO

40 g BIAŁKA
170 G
UGOTOWANEGO

WYBIERZ 2

WYBIERZ 3

400 KALORII

OWOCE MORZA

600 KALORII

1 CAŁE

½ SZKLANKI,
UGOTOWANE

TOFU

100 G
(¼ KOSTKI)

SER BIAŁY; RICOTTA
(Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ
TŁUSZCZU)
½ SZKLANKI

KROK 2: DODAJ WARZYWA
WYBIERZ 1

WYBIERZ 2

Przy odpowiednim wsparciu
prawidłowe odżywianie
się może być proste jak
1, 2, 3! Postępuj zgodnie
z naszymi wskazówkami, by
skomponować zbilansowany
posiłek, wspierający
Twój spersonalizowany
plan odżywiania.

POŁĄCZ TO WSZYSTKO
I PRZYGOTUJ PYSZNY,
PROSTY POSIŁEK!
GRILLOWANY ŁOSOŚ,
MARCHEWKA I MAKARON
• Grillowany łosoś

UGOTOWANE WARZYWA

DOWOLNA ILOŚĆ

DOWOLNA ILOŚĆ

SUROWE WARZYWA

KROK 3: DODAJ PRODUKTY PEŁNOZIARNISTE/SKROBIOWE

• Marchewki gotowane
na parze z sokiem
cytrynowym i koperkiem
• Makaron pełnoziarnisty
przyprawiony czosnkiem
i natką pietruszki
• Zielona sałata z winegret

SMAŻONA SOJA Z CZOSNKIEM
I IMBIREM

#5
ZMNIEJSZA STRES

OSZCZĘDZA CZAS
I PIENIĄDZE

KURCZAK
LUB INDYK

POSIŁEK 1

WERSJA WEGETARIAŃSKA

#2

POMAGA
OSIĄGNĄĆ
CELE ZWIĄZANE
Z ODŻYWIANIEM

KROK 1: ZACZNIJ OD BIAŁKA

Czy ciągle zadajesz sobie
lub słyszysz pytanie: „Co
dziś na obiad?”. Tygodniowy
plan posiłków pomoże Ci
uniknąć stresu związanego
z zastanawianiem się, co
ugotować dziś wieczorem.
Planuj, przygotowuj
i ciesz się korzyściami
płynącymi z pożywnych,
wartościowych posiłków.

RYŻ (BRĄZOWY
LUB DZIKI)
½ SZKLANKI,
UGOTOWANY

ZIEMNIAKI (BIAŁE
LUB SŁODKIE)
½ ŚREDNIEJ
WIELKOŚCI

MAKARON, QUINOA,
KASZA JAGLANA,
JĘCZMIENNA LUB
BULGUR

TORTILLA

MĄKA
KUKURYDZIANA
(PEŁNOZIARNISTA)

WYBIERZ 1

WYBIERZ 2

½ SZKLANKI,
UGOTOWANE

• Smażone tofu i strączki
młodej soi z brokułem,
czosnkiem i imbirem
• Brązowy ryż

KROK 4: DODAJ TROCHĘ ZDROWYCH TŁUSZCZÓW

• Zielona sałata z dressingiem
sezamowym

WRAP Z INDYKIEM I ZUPA
OLIWA

1 ŁYŻKA

ORZECHY
1 GARŚĆ

AWOKADO

½ MAŁEJ
WIELKOŚCI

PARMEZAN LUB FETA
Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ
TŁUSZCZU
1 ŁYŻKA

• Pełnoziarnista tortilla
WYBIERZ 1

WYBIERZ 2

• Pieczona pierś z indyka
• Poszatkowana sałata,
pomidory, cebula

KROK 5: PRZYPRAW!

• Humus
ZIOŁA
I PRZYPRAWY
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CYTRYNA

CZOSNEK

SOSY

DOWOLNA ILOŚĆ

DOWOLNA ILOŚĆ

• Zupa warzywna
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BIAŁKO

SMAK,
ODŻYWIANIE,
REZULTATY

Chcesz zdrowego posiłku, który będzie pyszny,
pożywny i szybki w przygotowaniu? Odkryj Formułę 1
- pionierski produkt Herbalife Nutrition. Wsparty wiedzą
naukową, zawiera białko wysokiej jakości i wszystkie
składniki odżywcze, jakich potrzebuje Twój organizm,
w formie zdrowego posiłku. Ludzie na całym świecie
zawdzięczają Formule 1 pomoc w realizacji swoich
celów. Ty także możesz!

CODZIENNIE ROZPIESZCZAJ
SWOJE KUBKI SMAKOWE
CZYM JEST BIAŁKO?

CZY MOJE SPOŻYCIE BIAŁKA
JEST WYSTARCZAJĄCE?

Podstawowy element każdej
komórki organizmu, białko to
makroskładnik odżywczy zbudowany
z 22 cegiełek, zwanych aminokwasami.
Białka pełnią w organizmie różne role,
m.in. przyczyniają się do wzrostu
masy mięśniowej oraz utrzymania
dobrej kondycji mięśni i kości.

CO WIĘC NALEŻY JEŚĆ?
Codziennie spożywaj białko
pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Soja to jedno
z najlepszych źródeł roślinnych,
ponieważ jest białkiem kompletnym,
dostarczającym wszystkich
aminokwasów egzogennych. Ponieważ
inne źródła roślinne, takie jak orzechy,
nasiona i strączkowe, nie są
białkami kompletnymi, postaraj się je
łączyć, by dostarczały aminokwasów
w lepszych proporcjach. Wysokiej
jakości źródła białka zwierzęcego to
ryby, drób, jajka i chudy nabiał,
dostarczające dodatkowych korzyści
w postaci żelaza, cynku i witamin B.

Postaraj się, by 30% dziennego
spożycia kalorii pochodziło z białek.
W trakcie ćwiczeń organizm potrzebuje
ich więcej, by budować/utrzymać masę
mięśniową i lepiej się regenerować,
więc pamiętaj, że zapotrzebowanie
na białko może się zmieniać.

Bez wystarczającej ilości białka
utrzymanie zbilansowanej
diety i osiągnięcie Twoich
celów może być trudne.

Aktywny mężczyzna, spożywający
do 2000 kcal dziennie* i pragnący
budować masę mięśniową, powinien
codziennie spożywać do 150 g1
białka. Dla kobiety, spożywającej
do 1 400 kcal dziennie i chcącej
kontrolować wagę ciała, ilość ta
będzie wynosiła do 105 g2.

Formuła 1 jest dostępna w 9 pysznych smakach.
Delektuj się nimi, spożywając koktajl samodzielnie,
lub twórz własne wersje, dodając owoce,
warzywa i przyprawy. Potrzebujesz inspiracji?
Odwiedź: www.myherbalifeshake.com/pl

WYJAŚNILIŚMY, JAKIEJ ILOŚCI BIAŁKA POTRZEBUJESZ, ALE CZY WIESZ, ILE BIAŁKA JEST
W POKARMACH, KTÓRE JUŻ SPOŻYWASZ?

1 pierś kurczaka

20

2 średnie jajka

1 garść migdałów

1 szklanka
czerwonej soczewicy
(ugotowanej)

100 G
niskotłuszczowego
jogurtu naturalnego

35 g

13 g

5,3 g

7,6 g

5g

Białka

Białka

Białka

Białka

Białka

*W kontekście utrzymania masy ciała
1
Jäger R. i in. J Int Soc Sports Nutr. Czerwiec 2017 r. 20;14:20.
2
Flechtner-Mors M. Diabetes Metab Res Rev. Lipiec 2010 r.;26(5):393-405.

Propozycja podania

Programy i produkty do kontroli
wagi Herbalife Nutrition obejmują
wysokobiałkowe zamienniki
posiłków, zdrowy, aktywny styl życia
i spersonalizowane podejście, które
zwiększa Twoją szansę na sukces.

DAVID HEBER,
Ph.D., F.A.S.N.
PRZEWODNICZĄCY
Instytutu Odżywiania i Rady
Odżywiania Herbalife Nutrition

* Stosując koktajle Formuła 1 zastępujące posiłek w celu utraty wagi ciała lub zarządzania nią, dokładnie zapoznaj się ze sposobem użycia podanym na etykiecie produktu.
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FORMUŁA 1

PYSZNY, ZDROWY POSIŁEK

Kremowy koktajl, który można przyrządzić w kilka chwil; dostarcza wysokiej jakości białka oraz
innych makro- i mikroskładników odżywczych w doskonałych proporcjach, dzięki czemu stanowi
świetny zamiennik tradycyjnych posiłków, ułatwiający utrzymanie masy ciała w ryzach.

• Wsparty wiedzą naukową, opracowany przez ekspertów z dziedziny odżywiania.
• Badania kliniczne wskazują, że zastąpienie jednego głównego posiłku dziennie w ramach

diety niskokalorycznej zamiennikiem posiłku do kontroli masy ciała, pomaga w utrzymaniu
masy ciała po jej utracie*.

• Formuła 1 bez glutenu, soi i laktozy przyrządzona zgodnie z zaleceniami na etykiecie,
umożliwi nam przygotowanie koktajlu bez tych alergenów.

JAKI SMAK WYBIERZESZ?
NASZE SMAKI:
NOWOŚĆ o smaku jabłek z korzennymi przyprawami**
NOWOŚĆ o smaku mięty z czekoladą**
NOWOŚĆ o smaku owoców leśnych**
O smaku bananowym
O smaku waniliowym
O smaku czekoladowym
O smaku truskawkowym
O smaku ciasteczek z kremem
Bezglutenowy, nie zawiera soi – o smaku waniliowym
O smaku waniliowym
O smaku waniliowym

21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
21 porcji, 550 g
30 porcji, 780 g

#4464
#4471
#4470
#4462
#0141
#0142
#0143
#0146
#3118
#1922

Jedna porcja 26 g

#2653

** składniki pochodzące ze źródeł odpowiednich dla wegan
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* Heymsfield SB i inni. Int J Obes Relat Metab Disord. Maj 2003 r. ;27(5):537-49.

Propozycja podania
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13 G BIAŁKA
8 G BŁONNIKA

tte A5 Flyer_PO

ID: J4072 F1-Harmonisation CafeLatte A5 Flyer_PO

Proof No: B Date: 19/10/18

Proof No: B Date: 19/10/18

207 KCAL

SKU #4464

Wegańskie
składniki

18 g
białka

Witaminy
i składniki
mineralne

4g
błonnika

Bez
glutenu

O sma
smaku
owoców
wocó
leśnych
śnyc
SKU #4471

SKU #4470

ZDROWY BATONIK ZASTĘPUJĄCY POSIŁEK
FORMUŁA 1 EXPRESS
•
•
•

•

32% zalecanego spożycia błonnika
Zbilansowana formuła zawierająca kluczowe składniki w tym
niezbędne witaminy i minerały.
Poparty naukowo: badania pokazują, że zastąpienie jednego
posiłku dziennie w diecie ograniczonej energetycznie substytutem
posiłku takim, jak Baton Formuła 1 Express, przyczynia się do
utrzymania wagi po schudnięciu*.
Bez sztucznych konserwantów, odpowiedni dla wegetarian.
Czekoladowy
Jogurtowy smak owoców i jagód

7 x 56 g, 392 g
7 x 56 g, 392 g

#2669
#2670

*Praca zbiorowa pod redakcją Heymsfield SB. Int J Obes Relat Metab Disord. Maj 2003 r.; 27(5):537-49.
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BIAŁKO

IDEALNY KOKTAJL PROTEINOWY WSZYSTKO W JEDNYM

Praktyczne i wygodne rozwiązanie, idealne dla Ciebie, gdy chcesz odżywiać się w zbilansowany sposób lub potrzebujesz
zdrowego koktajlu po treningu. Pomaga osiągnąć dzienne zalecane spożycie białka, błonnika, witamin i składników
mineralnych. Dzięki temu, że każda porcja zawiera 20 g białka sojowego wysokiej jakości oraz starannie wybrane
składniki odżywcze, stanowi wspaniały fundament, pomocny w osiągnięciu osobistych celów w zakresie odżywiania.
Możesz delektować się PRO 20 Select jako przekąską po ćwiczeniach lub pożywnym koktajlem o każdej porze dnia.
Dodaj do niego ulubiony owoc lub warzywo, zmiksuj i przygotuj na swój sposób. Pomysły na przepisy znajdziesz na
stronie myherbalifeshake.com/pl.

15 G BIAŁKA
20 WITAMIN
I SKŁADNIKÓW
MINERALNYCH

PRO 20
- Select -

108 KCAL

Koktajl proteinowy do
wymieszania z wodą

20 G BIAŁKA
6 G BŁONNIKA
5 G BIAŁKA

25 WITAMIN
I SKŁADNIKÓW
MINERALNYCH

23 KCAL

PROTEIN DRINK MIX

ODŻYWKA BIAŁKOWA FORMUŁA 3

Przyrządzony jako przekąska, Protein drink mix
dostarcza następujących wartości odżywczych:
• 15 g białka wysokiej jakości
• 7 g węglowodanów
• 20 witamin i składników mineralnych

Zwiększ spożycie białka jednym prostym
gestem – po prostu dodaj miarkę Odżywki
do koktajlu Formuła 1.
• Bogata w białko sojowe i serwatkowe wspomaga budowanie
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21 porcji, 588 g

6 G BŁONNIKA

20 G BIAŁKA

25 WITAMIN
I SKŁADNIKÓW
MINERALNYCH

NISKA
ZAWARTOŚĆ
CUKRÓW

WEGETARIAŃSKI

146 KCAL

DBAMY O ZAGWARANTOWANIE,
ŻE WSZYSTKIE SKŁADNIKI
UŻYTE W PRODUKTACH
HERBALIFE NUTRITION NIE
ZAWIERAJĄ GMO.*

Waniliowy

NATURALNY
AROMAT

•

#2600

* Wszystkie składniki nie pochodzą z upraw GMO, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa UE.

GF

masy mięśniowej i utrzymanie dobrego stanu kości.
Jedna porcja zawiera 5 g białka.

Smak oryginalny

40 porcji, 240 g

#0242

Waniliowy

15 porcji, 630 g

#1660

BEZGLUTENOWY

BEZ NABIAŁU
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BIAŁKO

SPRYTNE PRZEKĄSKI
Z BIAŁKIEM

#3972
#3968
#3976

WYBORNA ZUPA POMIDOROWA
Gotowa w kilka sekund, ta rozgrzewająca przekąska dostarcza
8 razy więcej białka niż zwykła zupa pomidorowa2.
• 104 kcal/porcja
• Wysoka zawartość białka pomagającego budować masę mięśniową
• Wysoka zawartość błonnika (4 g na porcję)
• Wymieszaj z gorącą wodą, zgodnie z zaleceniami na etykiecie
• Pysznie przyprawiona śródziemnomorskimi ziołami
Pomidorowa

Opakowanie 672 g, 21 porcji

110 KCAL

14 x 35 g, 490 g
14 x 35 g, 490 g
14 x 35 g, 490 g

Wysokobiałkowe przekąski to
dobry wybór wspomagający
odzyskanie energii po ćwiczeniach
dla osób, które chcą wymodelować
swoją sylwetkę, ponieważ
białko przyczynia się do budowy
i utrzymania masy mięśniowej.

9 G BIAŁKA

Czekoladowo-orzechowy
Waniliowo-migdałowy
Cytrynowy

104 KCAL

Masz ochotę na coś słodkiego? Aby okiełznać pokusę sięgnięcia po
czekoladę, wybierz pyszną, wysokobiałkową przekąskę lub delektuj
się tym zdrowym przysmakiem przed albo po ćwiczeniach.
• Około 139 kcal/baton
• 10 g wysokojakościowego białka pomagającego budować masę mięśniową
• 16 g węglowodanów w porcji pomaga dodać energii do ćwiczeń

4 G BŁONNIKA

BATONY PROTEINOWE

CZ Y WIESZ, ŻE?
7 G BIAŁKA

Stanowią też dodatkową okazję zasilenia organizmu składnikami
odżywczymi! W badaniu klinicznym wykazano, że zdrowe, niskokaloryczne
przekąski w opakowaniach zawierających nieduże porcje pomagają jeść
mniej przez resztę dnia1.

146 KCAL

W przeciwieństwie do obiegowej opinii, przekąski mogą być pomocne dla
osób chcących utrzymać wagę pod kontrolą.

10 G BIAŁKA

Nie ulegaj niezdrowym pokusom! Miej pod ręką poręczne i pożywne
przekąski, które pomogą Ci zapanować nad głodem między posiłkami
i utrzymać motywację na wysokim poziomie.

#0155

PRAŻONE ZIARNA SOI
Zdrowa, niskokaloryczna i wykwintna przekąska do chrupania
w domu lub w drodze.
• 9 g białka wspomagającego budowanie masy mięśniowej
• 110 kcal, pomaga kontrolować dzienne spożycie kalorii
• Poręczne pojedyncze opakowania, idealne do zabrania w drogę
• Pyszne, delikatnie solone
Ziarna soi

28

1
2

Opakowanie 258 g, 12 porcji

#3143

Praca zbiorowa pod redakcja Njike (2016). Przekąski, sytość i waga. Adv. in Nutrition, 7(5).
Skład pokarmów; Agencja Standardów Żywienia oraz Instytut Badań Żywności w Wielkiej Brytanii, 2006 r.
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W I TA M I N Y I S K Ł A D N I K I M I N E R A L N E

ZESTAW WITAMIN I MINERAŁÓW
DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
Dla optymalnych wyników i samopoczucia.
• Kompleksowe wsparcie odżywcze. 24 kluczowe składniki, w tym mikroelementy,
których organizm nie może wyprodukować sam lub produkuje za mało.
• Dostosowany do konkretnych potrzeb kobiet i mężczyzn, by dostarczać
organizmowi witamin i składników mineralnych w optymalnej ilości.
• Opracowany przez ekspertów w dziedzinie odżywiania,
wsparty badaniami naukowymi.

CZYM SĄ WITAMINY
I MINERAŁY?

CZY SPOŻYWAM ICH
WYSTARCZAJĄCO DUŻO?

Witaminy i minerały to kluczowe
mikroskładniki odżywcze, niezbędne
w wielu reakcjach chemicznych
zachodzących codziennie w Twoim
organizmie. Wiele składników
mineralnych – jak wapń i magnez –
odgrywa również rolę budulca*. Jednak
organizm nie potrafi samodzielnie
wytwarzać wszystkich witamin
i składników mineralnych potrzebnych
do optymalnego funkcjonowania.
Dlatego zdrowa dieta jest tak ważna.

Zbilansowana dieta pomaga dostarczyć
niezbędne witaminy i składniki
mineralne, jednak pozyskanie
wszystkich niezbędnych
składników odżywczych
tylko z pożywienia może być
trudne. Codzienne stosowanie
suplementów witaminowo-mineralnych
może pomóc w osiągnięciu ich
zalecanego dziennego spożycia.

CO WIĘC NALEŻY JEŚĆ?
Większość spożywanych przez Ciebie
produktów dostarcza określonych witamin
i składników mineralnych. Do szczególnie
wartościowych należą owoce, warzywa
i produkty pełnoziarniste. Każdy składnik
odgrywa inną rolę, dlatego zwiększenie
spożycia różnorodnych witamin lub minerałów
może przynieść korzyści zdrowotne. Szpinak
zawiera dużo witamin C i E, które pomagają
chronić komórki przed stresem oksydacyjnym,
gdy tymczasem fosfor i wapń zawarte
w mleku, jogurcie i nasionach wspomagają
kondycję kości. Witaminy B pomagają
organizmowi przekształcać pożywienie
w energię**, a witamina K, niezbędna
do prawidłowego przebiegu krzepnięcia
krwi, wspomaga także zdrowie kości.

Organizmy kobiet i mężczyzn różnią się metabolizmem
i fizjologią, więc potrzebują różnych poziomów witamin
i składników mineralnych, by funkcjonować jak najlepiej.

OPRACOWANY Z MYŚLĄ
O WSPÓŁDZIAŁANIU Z TWOIM
ULUBIONYM KOKTAJLEM
ODŻYWCZYM FORMUŁA 1
Układ
odpornościowy

Praca
mięśni

Metabolizm
energetyczny

Zestaw witamin i minerałów dla
mężczyzn
60 tabletek 84,3 g

Wydajność
umysłowa

#1800

WYJAŚNILIŚMY, JAK WAŻNĄ ROLĘ W TWOJEJ DIECIE ODGRYWAJĄ WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE,
OMÓWILIŚMY TEŻ ICH ROLĘ W FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU. CZY WIESZ JEDNAK, KTÓRE PRODUKTY
DOSTARCZAJĄ KONKRETNYCH SKŁADNIKÓW?
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Ser

Jajka

Łosoś

Brokuły

Orzechy

Witaminy:
A, B2, B5, D
Składniki mineralne:
wapń, jod

Witaminy:
A, biotyna
Składniki mineralne:
żelazo, selen, jod

Witaminy:
B1, B5, B6, B12, D,
biotyna
Składniki mineralne:
wapń, jod, selen

Witaminy:
C, K, foliany
Składniki mineralne:
cynk, wapń

Witaminy:
B1, B2, B6, biotyna
Składniki mineralne:
miedź, cynk, wapń,
magnez, selen

* Wapń i magnez są niezbędne do utrzymania zdrowych zębów i kości.
** Witaminy B1, B2, B3, B5, B6 i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Równowaga Metabolizm
hormonalna energetyczny

Zdrowe Kondycja skóry,
kości włosów i paznokci

Zestaw witamin i minerałów dla
kobiet
60 tabletek 84,3 g

Zapoznaj się z etykietą produktu, na której znajdziesz więcej informacji
o konkretnych wartościach odżywczych każdej formuły.

Zestaw witamin i minerałów
stworzono po to, by dostarczał
Twojemu organizmowi potrzebnych
składników odżywczych we
właściwej ilości zarówno
wtedy, gdy wypijasz jeden, jak
również dwa koktajle Formuła 1
dziennie. Aby dowiedzieć się
więcej, porozmawiaj ze swoim
Partnerem Herbalife Nutrition

LUB

#1819
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W I TA M I N Y I S K Ł A D N I K I M I N E R A L N E

WYDOBĄDŹ CAŁY POTENCJAŁ
SWOJEGO ORGANIZMU
Nieważne, czy jesteśmy młodzi, czy dojrzali, jak bardzo czujemy się zdrowi lub aktywni - zawsze powinniśmy troszczyć się
o swój organizm i dostarczać mu niezbędnych składników odżywczych.
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Taki procent osób dorosłych nie pozyskuje z codziennej diety
zalecanej ilości RWS** dla witamin D i E (według badań medycznych*).
Badania wskazują także, że 61% osób ma niedobory magnezu, a 50% witaminy A i wapnia.

Pomimo najlepszych intencji Twoja codzienna dieta może nie zawierać wszystkich składników odżywczych w odpowiedniej ilości.
Tutaj mogą pomóc suplementy diety, stanowiące wspaniały sposób na zyskanie pewności, że właściwie zasilasz swój organizm.
Witaminy i składniki mineralne wspomagające ogólny stan zdrowia i witalność, to klucz do prawidłowego rozwoju organizmu.

NITEWORKS®

THERMO COMPLETE®
•
WITAMINA C

•

82 MG KOFEINY

•

Odżywianie w trakcie snu.
• Niteworks zawiera aminokwasy L-argininę i L-cytrulinę.
• Wysoka zawartość kwasu foliowego.
• Wysoka zawartość witamin C i E, które przyczyniają się do

Wyjątkowa kompozycja naturalnej kofeiny pochodzącej z zielonej
herbaty i yerba mate.
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia objawów zmęczenia
i znużenia.
Każda porcja zawiera 82 mg kofeiny, która działa orzeźwiająco na
umysł, wspomagając lepszą koncentrację.***
90 tabletek, 78,9 g

WITAMINY C I E

•

ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Z balsamem cytrynowym.

L-ARGININA
L-CYTRULINA
L-TAURYNA

#0050

CELL ACTIVATOR

15 porcji, 150 g

#3150

Dla lepszego metabolizmu energii i węglowodanów.
• Specjalna formuła z witaminami B1, B2 i B6 oraz manganem

WITAMINY B

•
•

i miedzią, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.
Cynk bierze udział w metabolizmie węglowodanów
Cynk, miedź i mangan pomagają także chronić komórki przed
stresem oksydacyjnym.
90 kapsułek, 48,1 g

XTRA-CAL®
Suplement wapnia z witaminą D i magnezem.
• Zawiera wapń, który jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości
•

#0104

WITAMINA D

CZ Y WIESZ, ŻE?
Organizm człowieka nie potrafi samodzielnie wyprodukować większości witamin
i składników mineralnych, w tym wapnia, żelaza i magnezu, wiec staraj się czerpać je
codziennie z pożywienia i/lub suplementów diety.
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* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. “Wystarczy znaczy wystarczy”. Annals of Internal Medicine, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011.
** RWS = Referencyjne Wartości Spożycia
*** Zaleca się nie przekraczać dziennego spożycia 400 mg kofeiny z różnych źródeł (200 mg w wypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

WAPŃ I MAGNEZ

•
•
•

i zębów.
Dostarcza wapnia w ilości ponad 100% dziennego zalecanego
spożycia – by ułatwić Ci zaspokojenie zapotrzebowania
organizmu.
Wysoka zawartość witaminy D, przyczyniającej się do
prawidłowego przyswajania wapnia i utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mięśni.
Zawiera także magnez, miedź, mangan i cynk.
Dostarcza 999 mg wapnia.
90 tabletek, 131 g

#0020
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ZDROWE TŁUSZCZE
HERBALIFELINE MAX®
Suplement diety zawierający olej rybi, pozyskiwany w zrównoważony
sposób, obfitujący w kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA I DHA).

1 KAPSUŁKA

4 KAPSUŁKI

5 KAPSUŁEK

WYŻSZE stężenie EPA i DHA - wpływających korzystnie na serce*,
wzrok** i mózg** - w każdej kapsułce†.
NOWA formuła – 5 deklarowanych zakresów działania
NOWY olej rybi, pozyskiwany w zrównoważony sposób
i certyfikowany przez Friend of the Sea
NOWA wegetariańska kapsułka żelowa

•

CZYM SĄ TŁUSZCZE?
Twój organizm potrzebuje niewielkich
ilości tłuszczu, by funkcjonować
prawidłowo. Istnieje spora różnica
miedzy tymi dobrymi dla zdrowia a tymi
niezdrowymi. Tłuszcze nienasycone
(np. wielonienasycone, takie jak
Omega-3) uznaje się za lepsze,
ponieważ mogą pomagać w utrzymaniu
poziomu cholesterolu we krwi w normie*.
Natomiast dieta obfitująca w tłuszcze
nasycone (z przetworzonych przekąsek
i produktów pochodzenia zwierzęcego,
np. masła) może przyczyniać się do
podniesienia poziomu cholesterolu
i związanych z tym problemów z sercem.

CZY SPOŻYWAM ICH
WYSTARCZAJĄCO DUŻO?
Ponieważ tłuszcze mają wysoką wartość
kaloryczną, Herbalife Nutrition zaleca
pozyskiwanie z nich do 30% łącznej
liczby kalorii spożytych danego
dnia. Zwróć uwagę na zoptymalizowanie
proporcji różnych rodzajów tłuszczów.
Typowa dieta zachodnia dostarcza
dużo więcej tłuszczów, zwłaszcza
nasyconych, niż potrzeba.

CO WIĘC NALEŻY JEŚĆ?
Do zdrowych tłuszczów należą te zawarte
w rybach, orzechach, oliwie z oliwek
i awokado. Aby mieć pewność, że
dostarczasz organizmowi dobroczynnych
kwasów Omega-3, postaraj się spożywać
ryby co najmniej dwa razy w tygodniu,
w tym jedną porcję tłustych ryb takich jak
łosoś lub makrela, jako część zdrowego,
zbilansowanego posiłku. Codzienne
przyjmowanie suplementu także może
pomóc w czerpaniu korzyści z działania
EPA i DHA (kwasów tłuszczowych
Omega-3): utrzymaniu serca w dobrej
kondycji, prawidłowego funkcjonowania
mózgu i narządu wzroku, prawidłowego
ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów.

DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu
i prawidłowego widzenia**.
• EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca* oraz
pomagają w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi**** i prawidłowego
poziomu trójglicerydów we krwi****.
Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj ze swoim Partnerem Herbalife
Nutrition i zamów suplement dzisiaj!
HerbalifelineMax

Wsparcie
prawidłowego
funkcjonowania
serca*

30 kapsułek, 42 g

Utrzymanie
prawidłowego
widzenia**

#0043

Utrzymanie
prawidłowego
funkcjonowania
mózgu**

Utrzymanie
prawidłowego poziomu
trójglicerydów
we krwi***

Utrzymanie
prawidłowego
ciśnienia krwi****

Więcej informacji
znajdziesz na
friendofthesea.org

10
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Zalecany procent dziennego spożycia kalorii z tłuszczów nasyconych.
W Unii Europejskiej ich spożycie przez osoby dorosłe często przekracza
te zalecenia, sięgając średnio 9-26% łącznej dziennej liczby kalorii.**

* DHA i EPA przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi. Korzystny efekt występuje przy spożywaniu 2 g EPA i DHA dziennie.
** Panel dot. produktów dietetycznych, odżywiania i alergii EFSA. Dziennik EFSA 2010;8(3):1461

†
Średnio 3 razy więcej EPA i DHA w porównaniu z dotychczasową formułą Herbalifeline.
* Korzystny efekt występuje przy spożyciu 250 mg EPA i DHA dziennie.
** Korzystny efekt występuje przy spożyciu 250 mg DHA dziennie.
*** Korzystny efekt występuje przy spożyciu 2 g EPA i DHA dziennie.
**** Korzystny efekt występuje przy spożyciu 3 g EPA i DHA dziennie.
Nie przekraczać spożycia 5 g EPA i DHA łącznie w ciągu dnia.

35

BŁONNIK

Nie
zawiera
cukrów 4
3 G BŁONNIKA
5 G BŁONNIKA

25 KCAL

18 KCAL

CZYM JEST BŁONNIK?

CZY SPOŻYWAM GO
WYSTARCZAJĄCO DUŻO?

Błonnik to rodzaj (nietrawionego)
węglowodanu, który odgrywa
kluczową rolę w prawidłowym
trawieniu1. Są dwa jego rodzaje:
rozpuszczalny i nierozpuszczalny.

CO WIĘC NALEŻY JEŚĆ?
Codziennie jedz produkty zawierające
błonnik rozpuszczalny
i nierozpuszczalny. Ten
pierwszy występuje w brokułach,
marchewkach, jabłkach
i owsie. Organizm trawi błonnik
nierozpuszczalny w mniejszym stopniu
niż rozpuszczalny – generalnie
przechodzi on przez układ pokarmowy
w nietkniętej formie. Jego dobre
źródła to: orzechy, fasole, warzywa
liściaste i produkty pełnoziarniste.

Osoby dorosłe powinny codziennie
spożywać 25 g błonnika2,
stanowiącego najważniejszy dietetyczny
czynnik wspomagający utrzymanie
prawidłowego funkcjonowania
układu pokarmowego1.

Układ pokarmowy człowieka nie może
strawić błonnika, w przeciwieństwie
do innych węglowodanów
złożonych, wiec większa jego część
przechodzi przez jelita niestrawiona,
zwiększając masę wypróżnień.

Jednak badania wykazują, że 72%
mężczyzn i 87% kobiet nie spożywa
tej zalecanej ilości3. Jeśli Twoje
obecne spożycie błonnika jest niskie,
zwiększaj je stopniowo i pij dużo wody.

3 G BŁONNIKA

NAPÓJ BŁONNIKOWY

BETA HEART

Pyszny sposób na zwiększenie spożycia błonnika na
co dzień i wspomaganie prawidłowego trawienia1.
Nie zawiera cukrów4!
• 5 g błonnika/w porcji.
• Niska wartość energetyczna - 18 kcal na porcję.
• 6 źródeł błonnika.
• Zawiera zarówno błonnik rozpuszczalny, jak również

Kluczowym składnikiem Beta heart® jest
OatWell™, beta-glukan owsiany, który obniża*
lub utrzymuje poziom cholesterolu we krwi**.

•
•

TERAZ, KIEDY JUŻ WIESZ, ŻE POTRZEBUJESZ 25 G BŁONNIKA DZIENNIE2, PREZENTUJEMY KILKA
POPULARNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH WRAZ Z ZAWARTOŚCIĄ BŁONNIKA, BY POMÓC CI
ZARZĄDZAĆ TWOIM DZIENNYM SPOŻYCIEM BŁONNIKA.

2 kromki chleba
pełnoziarnistego

1 średnie jabłko

1 średni banan

Mały ziemniak pieczony
w mundurku

30 g płatków
bogatych w błonnik

4g

4g

3g

3g

4g

Błonnika

Błonnika

Błonnika

Błonnika

Błonnika

nierozpuszczalny.
Formuła nie zawierająca cukrów i sztucznych substancji
słodzących.
Wymieszaj z samą wodą lub ulubionym Koktajlem
odżywczym Formuła 1.

Smak jabłkowy

30 porcji, 204 g

#2554

BŁONNIK I ZIOŁA
Suplement błonnika pomaga w osiągnięciu
zalecanego dziennego spożycia tego składnika,
wynoszącego 25 g dziennie2.
• Zawiera błonnik z owsa oraz pietruszkę.
• Dzienna zalecana porcja dostarcza 3 g błonnika.
Błonnik i zioła

180 tabletek, 162 g

#3114

Zmieszaj dwie miarki Beta heart® z wodą, by przygotować
bezcukrowy napój.
Możesz także wymieszać je z sokiem owocowym lub dodać do
swojego ulubionego Koktajlu odżywczego Formuła 1 raz dziennie.
• 3 g beta-glukanów przyczyniają się do obniżenia* poziomu
cholesterolu we krwi.
• 1,5 g beta-glukanów przyczynia się do utrzymania**
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (1 miarka).
• Bez cukru
• Bez sztucznych substancji słodzących
• Wysoka zawartość błonnika (3 g/miarka)
• Źródło białka
• 25 kcal/miarka
O smaku waniliowym

30 porcji, 229 g

#0267

* Wykazano, że beta-glukan owsiany obniża poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom
cholesterolu to czynnik zwiększający ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca.
Korzystne działanie uzyskuje się przy spożyciu 3 g beta-glukanu z owsa dziennie. Istnieje
wiele czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca; zmiana jednego z nich może wywierać
korzystny wpływ lub nie wywierać go.
** Beta-glukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 3 g beta-glukanów pochodzących z owsa,
otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych lub mieszanek tych beta-glukanów.
OatWell™ jest znakiem towarowym DSM.

Błonnik owsiany przyczynia się do zwiększenia objętości treści jelitowej.
Panel EFSA dot. produktów dietetycznych, odżywiania i alergii, (NDA). Dziennik EFSA 2010; 8(3):1462.
3
Krajowa ankieta nt. odżywiania i diety, Wielka Brytania (NDNS)
4
Zawiera 0,1 g naturalnie występującego cukru.
1
2
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FITOSKŁADNIKI ODŻYWCZE

KOKTAJL MIGDAŁOWO-BRZOSKWINIOWY

ZIELONA SŁODYCZ

• 250 ml półtłustego mleka 1,5%
• 150 g brzoskwiń
• ¼ łyżki ekstraktu migdałowego
• kilka plastrów imbiru
• 2 miarki Formuły 1 o smaku waniliowym.
Blenduj do momentu uzyskania gładkiej konsystencji.

CZYM SĄ FITOSKŁADNIKI?
Barwniki nadające owocom i warzywom
(jak również ziołom, przyprawom,
a nawet niektórym ziarnom) piękne
zabarwienie, to naturalne związki
występujące w roślinach, nazywane
fitoskładnikami odżywczymi.
Wiele z nich działa antyoksydacyjne,
chroniąc komórki i tkanki przed
uszkodzeniami spowodowanymi
codziennie zachodzącymi
reakcjami metabolicznymi*.

CZY SPOŻYWAM ICH
WYSTARCZAJĄCO DUŻO?
Zbilansowana dieta obejmująca co
najmniej 5 porcji różnokolorowych
warzyw i owoców dziennie pomoże
Ci dostarczyć organizmowi wszystkie
potrzebne składniki i skorzystać z zalet
fitoskładników zawartych w pożywieniu.

284 KCAL

Pamiętaj o zaleceniu: „Jedz tęczę”.
Różne gatunki owoców i warzyw mają
unikalne barwniki i profile fitoskładników;
ich działanie antyoksydacyjne także jest
zróżnicowane, dlatego warto jeść różne
ich rodzaje we wszystkich kolorach tęczy.

KOKOSOWE PYSZNOŚCI

Gdy w ramach jednego posiłku
spożywamy takie owoce jak
czerwone jabłka, jagody, winogrona
i pomarańcze, razem dostarczają
bogatszego zestawu składników
o działaniu antyoksydacyjnym** niż
jedzone osobno. Dlatego przyrządzaj
sałatki warzywne i owocowe oraz
mieszanki warzywne do smażenia.

Najbardziej rozpowszechnioną grupą fitoskładników są karotenoidy, takie jak likopen, barwnik nadający pomidorom ich
czerwony kolor. Innym przykładem jest beta-karoten zabarwiający marchewki na pomarańczowo oraz luteina zapewniającą
głęboką zieleń szpinakowi i brokułom. Inna grupa fitoskładników, zwana antocyjanami, odpowiada za czerwone i fioletowe
odcienie owoców jagodowych i śliwek.
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19 G BIAŁKA

CO WIĘC NALEŻY JEŚĆ?

Pomidory

Marchewki

Szpinak

Brokuły

Śliwki

Likopen

Beta-karoten

Luteina

Luteina

Antocyjany

* Wiele składników fitoodżywczych zawiera miedź, mangan, ryboflawinę, selen, witaminy C i E, cynk lub polifenole z oliwy z oliwek,
które przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
** Miedź / mangan / ryboflawina / selen/ witaminy C i E / cynk przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

• 1 dojrzała, obrana, pozbawiona pestek i pokrojona gruszka
• 5 zielonych lub fioletowych winogron
• 4 liście szpinaku
• 2 łyżki awokado
• 50 g naturalnego odtłuszczonego jogurtu greckiego
• 2 miarki Formuły 1 o smaku waniliowym
• 1-2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z limonki.
Blenduj aż do uzyskania gładkiej konsystencji smoothie.

16 G BIAŁKA
361 KCAL

KOKTAJL POMARAŃCZOWE MASŁO ORZECHOWE

20,5 G BIAŁKA
388 KCAL
• 250 ml półtłustego mleka 1,5%
• 1 łyżka wiórków kokosowych
• ¼ banana
• 1 łyżka skórki pomarańczowej
• 1 łyżka naturalnych muesli
• 2 miarki Formyły 1 o smaku czekoladowym
• szczypta cynamonu.
Blenduj aż do uzyskania delikatnej konsystencji koktajlu.

22 G BIAŁKA
310 KCAL

• 250 ml półtłustego mleka 1,5%
• 1 łyżka naturalnego masła orzechowego
• 1 łyżka startej skórki pomarańczy
• 3 krople soku wyciśniętego z limonki
• 2 miarki Formuły 1 o smaku czekoladowym.
Blenduj aż do uzyskania delikatnej konsystencji koktajlu.
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N AW O D N I E N I E

Spójrz na stronę 52,
by dowiedzieć się więcej
o H24 Hydrate, zapewniającym
nawodnienie dla sportowców.

40% ALOE VERA

DLACZEGO NAWODNIENIE JEST TAK WAŻNE?

CZY PIJĘ WYSTARCZAJĄCO DUŻO?

Ludzkie ciało w około 60% składa się z wody, niezbędnej
do większości reakcji chemicznych zachodzących
w organizmie. Woda pomaga także w utrzymaniu
prawidłowych funkcji fizycznych i poznawczych oraz
prawidłowej regulacji temperatury organizmu.*

Niedobór płynów może prowadzić do negatywnych skutków,
dlatego postaraj się wypijać zalecaną ilość, czyli około
2 litrów płynów dziennie, by utrzymać prawidłowe
funkcje fizyczne i poznawcze. Najlepiej, by była to woda, ale
napoje w rodzaju soków owocowych i herbatek ziołowych
także wliczają się do dziennego spożycia płynów. Pokarmy
z dużą zawartością wody również pomagają w nawodnieniu.
Pamiętaj o piciu większej ilości płynów podczas treningu lub
upałów, by zrównoważyć straty wynikające z pocenia się.*

40% ALOE VERA

6 KCAL

NAPÓJ ALOESOWO-ZIOŁOWY

CHCĄC UTRZYMAĆ ODPOWIEDNIE NAWODNIENIE, WARTO WIEDZIEĆ, KTÓRE PRODUKTY ZAWIERAJĄ
DUŻO WODY, STANOWIĄC DOBRE UZUPEŁNIENIE DZIENNEGO SPOŻYCIA PŁYNÓW.

Smaczny, niskokaloryczny napój, który pomoże
Ci utrzymać właściwy poziom nawodnienia. Dodaj
go do wody, by otrzymać zdrowszą alternatywę dla
wysokokalorycznych napojów słodzonych.
• Zawiera 40% soku z aloe vera, pozyskanego z całych liści aloesu.
• Sok aloesowy jest pozyskiwany metodą tłoczenia na zimno,
•
•
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Ogórek

Seler naciowy

Arbuz

Kapusta

Ananas

96%

95%

92%

92%

87%

Wody

Wody

Wody

Wody

Wody

* Panel EFSA dotyczący produktów dietetycznych, odżywiania i alergii. Dziennik EFSA 2010; 8(3):1459.
** Zaleca się nie przekraczać dziennego spożycia 400 mg kofeiny z różnych źródeł (200 mg w wypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

•

by zachował najwyższą jakość.
Dodaje wodzie orzeźwiającego smaku, dzięki czemu łatwiej
wypijesz odpowiednio dużo płynów, czyli około 2 litrów dziennie.
Smak mango, bez dodatku cukru, sztucznych aromatów
ani barwników.
Dostępny również w oryginalnej wersji smakowej – z naturalną
nutką cytrusową, bez sztucznych słodzików ani barwników.

O smaku mango
Smak oryginalny

31 porcji, 473 ml
31 porcji, 473 ml

#1065
#0006

HERBATKA ROZPUSZCZALNA I ROZPUSZCZALNY
NAPÓJ ZIOŁOWY
Obudź się dzięki orzeźwiającej herbatce ziołowej,
zawierającej 85 mg kofeiny, która poprawia
koncentrację**, gdy tego najbardziej potrzebujesz.
Niskokaloryczna, zawiera zieloną i czarną herbatę.
Możesz delektować się nią na zimno lub ciepło.
• Jedna porcja to zaledwie około 6 kcal.
• Wyjątkowe połączenie tradycyjnej czarnej oraz zielonej
•

herbaty z ekstraktami z kwiatów malwy i hibiskusa oraz
ziarnami kardamonu.
Zawarta w herbatce zielona herbata to wodny ekstrakt,
zawierający wszystkie jej dobroczynne składniki.

Oryginalny
Oryginalny
Cytrynowy
Brzoskwiniowy

58 porcji, 100 g
29 porcji, 50 g
29 porcji, 50 g
29 porcji, 50 g

#0106
#0105
#0255
#0257
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HERBATA MROŻONA

N AW O D N I E N I E

NA GORĄCO

Do litra wody dodaj ziarenka granatu i kilka
plasterków pomarańczy, zostaw na noc.
Rano dodaj kostki lodu, 2 łyżeczki Herbatki
rozpuszczalnej o smaku cytrynowym
oraz ziarenka granatu. Orzeźwiający,
cytrusowy napój, idealny na gorący dzień.
0g

85 mg

1,4 g

0g

6

Białka

Kofeina

Węglo
wodany

Tłuszcz

Kcal

ROZGRZEWAJĄCE OWOCE
Zagotuj litr wody, dodaj do niej ulubione
owoce jagodowe i 2 łyżeczki Herbatki
rozpuszczalnej oryginalny smak. Ciepły,
owocowy napój na relaksujący wieczór.
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0,2 g

85 mg

1,3 g

0g

6

Białka

Kofeina

Węglo
wodany

Tłuszcz

Kcal

czy
Informacja o wartościach odżywczych dotyczy jednej porcji Herbatki rozpuszczalnej; nie obejmuje dodatków do napoju.

na ZIMNO?
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N AW O D N I E N I E

CODZIENNIE
NAWADNIAJ
SIĘ MĄDRZE

NAPÓJ ORZEŹWIAJĄCY

6 nakrętek AloeMax
250 ml wody
½ jabłka
¼ ogórka
Sok z ½ cytryny średniej wielkości
Wymieszaj lub zmiksuj
0,5 g

2,5 g

17 g

0,2 g

17

Białka

Błonnika

Węglo
wodany

Tłuszcz

Kcal

Wartości odżywcze napoje odpowiadają wartościom zmiksowanych składników.

MIĘTOWA LEMONIADA

6 nakrętek AloeMax
250 ml wody
Sok z cytryny średniej wielkości
2 gałązki mięty
5 dużych kostek lodu
Zmiksuj na gładko

ALOEMAX
Ręcznie zbierane liście Aloe Vera są starannie wyselekcjonowane,
by zagwarantować, że otrzymasz produkt najwyższej jakości.
AloeMax zawiera 97% soku z aloesu, natomiast nie zawiera
barwników, substancji słodzących ani aromatów. Aby wspierać
swoje zdrowie i dobre samopoczucie, codziennie ciesz się tym
napojem i dobroczynnymi właściwościami aloesu.

ZAMÓW DZISIAJ
AloeMax #1196
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0g

2g

8g

0g

33,5

Białka

Błonnika

Węglo
wodany

Tłuszcz

Kcal

ZIELONE SMOOTHIE
6 nakrętek AloeMax
250 ml wody
½ jabłka obranego ze skórki
½ awokado
½ limonki
¼ dużej cytryny
Garść szpinaku
½ garści natki pietruszki
Zmiksuj na gładko
3g

8g

24 g

11 g

180

Białka

Błonnika

Węglo
wodany

Tłuszcz

Kcal
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HERBALIFE SKIN

CZ Y WIESZ, ŻE?

OCZYSZCZAJ, TONIZUJ,
ODŻYWIAJ, PIELĘGNUJ,
NAWILŻAJ

Nasze kosmetyki pielęgnacyjne, testowane
dermatologicznie, nie zawierają dodatku
parabenów ani siarczanów.

DZIEŃ

CERA NORMALNA - SUCHA

NOC

CERA NORMALNA - TŁUSTA

KOJĄCY ŻEL OCZYSZCZAJĄCY Z ALOESEM

OCZYSZCZAJĄCA MASECZKA Z MIĘTĄ I GLINKĄ

UJĘDRNIAJĄCY ŻEL POD OCZY

OCHRONNY KREM NAWILŻAJĄCY SPF 30

•

•

•

•

Delikatny żel przywraca skórze uczucie czystości i miękkości.

WYGŁADZAJĄCY ŻEL OCZYSZCZAJĄCY
Z CYTRUSAMI
•

ENERGETYZUJĄCY TONIK Z ZIOŁAMI

Mikro-granulki głęboko oczyszczają i odświeżają skórę,
przywracając jej zdrowy blask.

•

BŁYSKAWICZNIE WYGŁADZAJĄCY
SCRUB Z JAGODAMI
•
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Bezalkoholowy tonik na bazie aloesu zapewnia skórze
nawilżenie i odświeża ją, niwelując wrażenie zmęczenia. Pachnie
mandarynkami.

SERUM WYGŁADZAJĄCE ZMARSZCZKI

Bogaty w antyoksydanty scrub z pestkami owoców jagodowych
złuszcza zrogowaciałe komórki naskórka.
Kojący żel oczyszczający z aloesem
Wygładzający żel oczyszczający z cytrusami
Błyskawicznie wygładzający scrub z jagodami

Kremowa maseczka zawdzięcza swoje działanie absorpcyjnym
i ściągającym właściwościom glinki bentonitowej. Usuwa
zanieczyszczenia i nadmiar sebum.

#0765
#0766
#0772

•

Wielofunkcyjne serum pomaga zmniejszać widoczne oznaki
starzenia się skóry*.
Oczyszczająca maseczka z miętą i glinką
Energetyzujący tonik z ziołami
Serum wygładzające zmarszczki

#0773
#0767
#0829

* Testowane na ochotnikach pod kątem jędrności i elastyczności mierzonej wizualnie przez eksperta w odstępach 7 i 42 dni. U 45% badanych zauważono wzrost jędrności/elastyczności
skóry pod oczami w ciągu 42 dni.
** Testowano na 30 ochotnikach: szorstkość skóry mierzona Visioscanem w odstępach 0, 7 i 42 dni.
*** Testowano na 30 ochotnikach; wizualna ocena gładkości, miękkości, blasku i rozświetlenia skóry przez eksperta w odstępach dwóch, czterech i siedmiu dni.

Pomaga poprawić wygląd delikatnej skóry okolic oczu,
zwiększając jej elastyczność i jędrność*.

Na długo nawilża skórę, nadając jej gładkość i miękkość.
Zapewnia szerokie spektrum ochrony UVA/UVB.

NAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY

REGENERUJĄCY KREM NA NOC

•

•

Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek wokół oczu.
Skóra w tym miejscu ma mniej gruczołów wydzielających sebum,
przez co jest mocno narażona na wysuszenie.

ROZŚWIETLAJĄCY KREM
NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ
•

SKIN ZESTAW 7 DNI
•

Uniwersalna emulsja nawilżająca o działaniu
rozświetlającym dodaje cerze blasku świeżości.
Skóra wygląda promiennie nawet bez makijażu.
Ujędrniający żel pod oczy
Nawilżający krem pod oczy
Rozświetlający krem nawilżający na dzień

Nawilża skórę w czasie nocnego odpoczynku. Regularne
i trwałe nawilżanie sprawia, że rano budzisz się z gładszą,
bardziej miękka skórą.

•
#0770
#0771
#0830

Wyraźne zmniejszenie widoczności zmarszczek w ciągu
zaledwie 7 dni.**
Znacząca poprawa miękkości, gładkości, blasku i świetlistości
skóry w ciągu zaledwie 7 dni.***
Ochronny krem nawilżający SPF 30
Regenerujący krem na noc
SKIN Zestaw 7 dni

#0828
#0827
#0867
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PIELĘGNACJA CIAŁA I WŁOSÓW

HERBAL ALOE

CZ Y WIESZ, ŻE?
Podaruj swoim włosom intensywny
zabieg pielęgnacyjny – nałóż
Odżywkę wzmacniającą, zmyj po
5 minutach, a potem zachwyć się
miękkością i blaskiem włosów.

*Używany razem z Odżywką wzmacniającą w porównaniu
do włosów, które nie były pielęgnowane. Wyniki uzyskane
w teście na siłę i łamliwość. Średnia wartość otrzymana
z testu przeprowadzonego przez niezależne laboratorium
badawcze na „zniszczonych” włosach. Liczba
połamanych włókien była porównana z liczbą połamanych
włókien we włosach, które były pielęgnowane
Szamponem i Odżywką wzmacniającą z linii Herbal Aloe.

MOCNIEJSZE I LŚNIĄCE WŁOSY
HERBAL ALOE SZAMPON WZMACNIAJĄCY
•
•
•
•

Już po pierwszym użyciu włosy stają się 10 razy mocniejsze*
Zmniejsza ich łamliwość nawet o 90%
Hydrolizowane białko pszenicy pomaga chronić,
regenerować i wzmacniać włosy*
Formuła utrwalająca kolor

W YNIKI BADAŃ
• Wzmacniają włosy 10-krotnie
• Zmniejszają ich łamliwość nawet o 90%
PRZED

H ERBAL ALOE ODŻYWKA WZMACNIAJĄCA
•
•
•
•

Wzmacnia włosy, dzięki czemu już po pierwszym
użyciu czujesz, że są bardziej miękkie i aksamitne
Bogata, innowacyjna odżywka z białkiem pszenicy
Formuła utrwalająca kolor
Bez dodatku parabenów ani siarczanów
Szampon wzmacniający
Odżywka wzmacniająca

#2564
#2565

ODŚWIEŻONA I ORZEŹWIONA

NAWILŻONA I ODŻYWIONA

HERBAL ALOE MYDŁO
DO RĄK I KĄPIELI

HERBAL ALOE BALSAM
DO RĄK I CIAŁA

•

•

•
Silnie uszkodzona
struktura włosa.

•
•

HERBAL ALOE ŻEL DO RĄK I CIAŁA
•
•

PO

•
Widoczna poprawa
struktury.

Delikatnie oczyszcza skórę, nie usuwając z niej
ochronnej warstwy sebum
Kompozycja aloesu, oliwy z oliwek oraz witamin A,
C i E odżywia skórę
Ma świeży, przyjemny zapach
Bez dodatku parabenów ani siarczanów

•

Delikatne substancje oczyszczające na bazie
ekstraktów roślinnych
Potrójnie zmiękczające składniki nawilżające
pomagają uwolnić skórę od uczucia wysuszenia
Kompozycja ekstraktów z roślin pustynnych
wspomaga zachowanie zdrowej kondycji skóry
Bez dodatku parabenów ani siarczanów
Mydło do rąk i kąpieli
Żel do rąk i ciała
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#2566
#2561

•
•
•

Głęboko nawilża i odżywia skórę, co
potwierdziły badania kliniczne
Zapewnia nawilżenie przez cały dzień
Aloe Vera i afrykańskie masło Shea sprawiają,
że wchłania się szybko i pozostawia uczucie
miękkości i gładkości skóry
Bez dodatku parabenów ani siarczanów

W YNIKI
BADAŃ
• Nawilżenie przez
cały dzień
• Wzrost miękkości
i gładkości skóry
nawet o 100%

HERBAL ALOE ŻEL KOJĄCY
•
•
•
•

Pozostawia skórę bardziej gładką i miękką
Zawiera Aloe Vera i inne składniki
odżywcze pochodzenia roślinnego,
które nawilżają i koją ciało
Bezzapachowy
Bez dodatku parabenów ani siarczanów
Balsam do rąk i ciała
Żel kojący

#2563
#2562
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ODŻYWIANIE SPORTOWE HERBALIFE NUTRITION

LINIA PRODUKTÓW
SPORTOWYCH HERBALIFE24

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ
ODŻYWIANIE SPORTOWE
BEZ KOMPROMISÓW

Bez względu na to, czy uprawiasz lekki jogging,
czy jesteś zawodowym sportowcem, linia
produktów sportowych Herbalife24® ma to,
czego potrzebujesz podczas przygotowań,
treningu i odpoczynku.*** To pierwsza linia
24-godzinnego odżywiania sportowego,
zatem nic dziwnego, że ponad 190
sportowców, drużyn oraz organizatorów
wydarzeń sportowych wybrało produkty
Herbalife24, które pomagają osiągnąć
wydajność na najwyższym poziomie.

Pełne skupienie, przywiązywanie uwagi
do szczegółów oraz chęć, by wytrwale
pracować – to cechy definiujące wielkich
sportowców. Właśnie te cechy inspirowały
zespół Herbalife Nutrition przy tworzeniu
pierwszej linii 24-godzinnego odżywiania
sportowego: Herbalife24®.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Każda partia produktów Herbalife24®
jest testowana pod kątem substancji
niedozwolonych przez niezależną
firmę. Więcej informacji znajdziesz
na etykietach produktów.

DOSTOSUJ SWÓJ PROGRAM HERBALIFE24
W OPARCIU O SWOJE OSOBISTE POTRZEBY SPORTOWE, TRENINGOWE, WYDAJNOŚCIOWE I REGENERACYJNE, STWÓRZ SWÓJ
NIEPOWTARZALNY PROGRAM, ODWIEDZAJĄC HERBALIFE24.PL

.com

FORMUŁA 1 SPORT**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH

CZ Y WIESZ, ŻE?

CR7 DRIVE

RANO
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PRZED
ĆWICZENIAMI

W TRAKCIE
ĆWICZEŃ

PO ĆWICZE
NIACH

WIECZOREM

* Praca zbiorowa pod redakcją Close (2016). Nowe strategie w odżywianiu sportowym służące zwiększeniu efektywności ćwiczeń. Free Radical Biology and medicine; 98 (144-158).
** Spożywać zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
*** Węglowodany przyczyniają się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mięśni po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i uszczuplenia
zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia węglowodanów, ze wszystkich źródeł, w łącznej ilości 4 g na kg masy ciała, w porcjach
przyjmowanych w ciągu pierwszych 4 godzin (nie później niż 6 godzin) po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym.

Dwa podstawowe czynniki powodujące
zmęczenie podczas treningu to wyczerpanie
zapasów węglowodanów oraz odwodnienie.
Jedząc przed, w trakcie i po wysiłku możesz
ograniczyć te efekty.*

Motorem Herbalife24 jest John
Heiss, Ph.D., Starszy Dyrektor Działu
Marketingu Produktów Herbalife
Nutrition. Jako biegacz przełajowy,
kolarz startujący w zawodach
i narciarz, Heiss wie dokładnie, co
trzeba zrobić, by zaspokoić potrzeby
sportowców w zakresie odżywiania.
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ODŻYWIANIE SPORTOWE HERBALIFE NUTRITION

REBUILD ENDURANCE
FORMUŁA 1 SPORT

Regenerujący* napój węglowodanowo – białkowy dla
osób uprawiających sporty wytrzymałościowe

Zdrowy, odżywczy koktajl dla sportowców.

•
•
•

Zawiera 18 g białka, które wspomaga budowanie masy mięśniowej

•

Wyjątkowa kompozycja węglowodanów i białek z błonnikiem oraz
najważniejszymi witaminami i składnikami mineralnymi

•

18 G BIAŁKA

Formuła 1 Sport zawiera wysokojakościowe białka z nabiału

219 KCAL

Porcja dostarcza 219 kcal, co pomaga kontrolować ilość
spożywanych kalorii

10 G BIAŁKA
188 KCAL

Witaminy C i E oraz selen wspomagają ochronę komórek ciała
przed stresem oksydacyjnym
Smak waniliowo - śmietankowy

20 porcji, 524 g

•
•
•

Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej

Każda porcja zawiera 36 g specjalnie dobranych węglowodanów
oraz 10 g białka wysokiej jakości, z nabiału
Dostarcza witamin B1, B2, C i E oraz żelaza
Bez sztucznych barwników, aromatów i substancji słodzących
Smak waniliowy

HYDRATE

REBUILD STRENGTH

Napój z elektrolitami bez kalorii.

Regenerujący* napój z wysoką zawartością protein,
po ćwiczeniach siłowych.

Niskokaloryczny napój dla sportowców, ułatwiający zwiększenie
spożycia płynów

WITAMINY B i C

•
•

270 MOSMOL/KG

•

Dostarcza witamin z grupy B (B1, B2, B12 i kwasu pantotenowego)
oraz wapnia i magnezu; wszystkie te składniki warunkują
prawidłowy przebieg metabolizmu energetycznego

•

Bez sztucznych barwników i aromatów

Idealny po treningach anaerobowych

Osmolalność poniżej 270 mOsmol/kg

•
•

Pozwala zaspokoić 100% dziennego zapotrzebowania na
witaminę C, która pomaga zmniejszyć zmęczenie

•

Żelazo przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
energetycznego, tworzenia się czerwonych krwinek
i transportu tlenu w organizmie

•
•

Bez sztucznych barwników, aromatów i substancji słodzących

Smak pomarańczowy 20 saszetek x 5,3 g, 106 g

KIEDY: JAKO WYSOKOBIAŁKOWE
ŚNIADANIE PRZED
TRENINGIEM NA FALACH
STOSOWANA PRZEZ:
ZAWODOWEGO SURFERA
Z PERU, GABRIELA VILLARAN
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Idealny po treningach aerobowych

20 porcji, 1000 g

#1436

#1432

•

F1 SPORT:

•
•

#1433

„Gdy wiem, że czeka mnie długi dzień
spędzony na surfowaniu, dbam o to, by
zabrać ze sobą dobry posiłek, przekąski
i mnóstwo wody. Stosuję produkty
Herbalife Nutrition, by przygotować
się do następnego treningu”.

* Węglowodany przyczyniają się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mięśni po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni
i uszczuplenia zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia węglowodanów, ze wszystkich źródeł, w łącznej ilości 4 g na kg masy
ciała, w porcjach przyjmowanych w ciągu pierwszych 4 godzin (nie później niż 6 godzin) po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym.
** Przebadano próbkę z partii towaru, z której wytworzono ten produkt. Stwierdzono brak substancji zakazanych.

25 G BIAŁKA

Zawiera 25 g białka przyczyniającego się do wzrostu
i utrzymania masy mięśniowej

190 KCAL

Zawiera 190 kcal/porcja.
Smak czekoladowy

20 porcji, 1000 g

#1437

REBUILD ENDURANCE:

KIEDY: ABY ODZYSKAĆ SIŁY
PO MORDERCZYM WYŚCIGU
STOSOWANY PRZEZ: ZAWODOWĄ
TRIATHLONISTKĘ Z USA,
HEATHER JACKSON

„Ufam produktom Herbalife Nutrition
- firma nie tylko stosuje składniki
najwyższej jakości, ale także testuje
produkty pod kątem zawartości
niedozwolonych substancji”.**
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ODŻYWIANIE SPORTOWE HERBALIFE NUTRITION

NAUKOWE ZAPLECZE CR7 DRIVE…
Cristiano Ronaldo, międzynarodowa gwiazda piłki nożnej,
współpracował z Herbalife Nutrition przy tworzeniu produktu do
odżywiania sportowego, opracowanego z myślą o uzyskaniu lepszego
nawodnienia i lepszych wyników. Spójrzmy na kilka głównych zalet
CR7 Drive oraz odsłońmy jego naukowe zaplecze.

WITAMINY B1 i B12
97 KCAL
SÓD i MAGNEZ

CR7 DRIVE ZWIĘKSZA SPOŻYCIE WODY
W TRAKCIE ĆWICZEŃ

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają
wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.

NAUKA:

CR7 DRIVE
Dodaje mocy Twoim treningom i zwiększa
nawodnienie organizmu**

•

Pyszny i orzeźwiający napój węglowodanowo-elektrolitowy
do picia w czasie ćwiczeń.

•

Badania potwierdzają, że napoje węglowodanowo-elektrolitowe
pomagają utrzymać wydolność organizmu na wysokim poziomie*.

•
•

Wspomaga wchłanianie wody w trakcie wysiłku fizycznego**.

•

Pokrywa w 100% dzienne zapotrzebowanie na witaminy B1 i B12,
które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego i prawidłowych funkcji psychologicznych***

•

Porcja ma poniżej 100 kcal, co pomaga utrzymać kontrolę nad
spożyciem kalorii.

•

Bez sztucznych substancji słodzących.

Zawiera niezbędne elektrolity: 249 mg sodu i 142 mg magnezu
w każdej porcji.

Smak jagód Acai
Smak jagód Acai
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Puszka, 20 porcji, 540 g
10 saszetek x 27 g, 270 g

#1466
#1467

* Napoje węglowodanowo-elektrolitowe pomagają utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
** Napoje węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.
*** Witaminy B1 i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i prawidłowych funkcji psychologicznych.
RWS: Referencyjne Wartości Spożycia

Podczas ćwiczeń organizm poci się, tracąc przy tym
0,5‑2 litrów płynu na godzinę1. Te stracone płyny to
połączenie wody i elektrolitów (np. sodu, potasu i magnezu).
Ponieważ odwodnienie prowadzi do obniżenia efektywności
treningu, uzupełnianie płynów i elektrolitów podczas ćwiczeń
powinno być priorytetem. Badania pokazują, że mieszanka
węglowodanów i elektrolitów taka jak w CR7 Drive, zwiększa
wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych, dlatego
CR7 Drive jest idealnym wyborem na długie treningi,
szczególnie podczas upału.2

STOSOWANIE CR7 DRIVE PO WYCZERPUJĄCYCH
ĆWICZENIACH LUB ZAWODACH WSPOMAGA
PRZYWRACANIE SPRAWNOŚCI MIĘŚNI
Oficjalne oświadczenie: Węglowodany przyczyniają się
do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mięśni
po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym
prowadzącym do zmęczenia mięśni i uszczuplenia zapasów
glikogenu w mięśniach szkieletowych.

1
2
3

CR7 DRIVE POMAGA UTRZYMAĆ WYTRZYMAŁOŚĆ
PODCZAS DŁUGOTRWAŁYCH ĆWICZEŃ
Oficjalne oświadczenie: Roztwory węglowodanowoelektrolitowe pomagają utrzymać wytrzymałość
podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.

NAUKA:
Dwa podstawowe czynniki powodujące zmęczenie podczas
treningu to uszczuplenie zapasów węglowodanów oraz
odwodnienie, wynikające z utraty wody i elektrolitów
poprzez pocenie się. Obniża to efektywność sportowca,
szczególnie podczas przedłużającego się wysiłku w upale
i/lub na dużych wysokościach. Badania pokazują, że
napoje węglowodanowo-elektrolitowe, takie jak CR7 Drive,
odgrywają rolę w utrzymaniu efektywności podczas ćwiczeń
wytrzymałościowych oraz, w porównaniu ze zwykłą wodą,
mogą wspomóc utrzymanie bilansu płynów i elektrolitów
w organizmie. Pomagają również podtrzymać wydolność pod
koniec długiego i ciężkiego treningu lub wyścigu. 2

NAUKA
Ponad 75% kalorii w porcji CR7 Drive pochodzi z łatwo
przyswajalnych węglowodanów, które szybko przechodzą
do krwioobiegu w postaci glukozy. Naukowo potwierdzono,
że spożywanie węglowodanów dostarczających glukozy tuż
po wyczerpującym treningu może pomóc w przywróceniu
sprawności mięśni.3 Ten dobroczynny efekt uzyskuje
się poprzez spożycie węglowodanów, z każdego źródła,
w całkowitej ilości 4 g/kg wagi ciała, w porcjach, w przeciągu
4 godzin (nie później niż 6 godzin) od wyczerpującego treningu.

Ilość ta zależy od intensywności treningu, warunków środowiskowych (np. upału) oraz osobistych skłonności.
SCF, 2001; Sawka i inni., 2007; Rodriguez i inni, 2009; EFSA, 2011
Lecerf JM, de Lorgeril M. Br J Nutr. Lipiec 2011 r.;106(1):6-14.
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32 MG KOFEINY

N-R-G Naturalna guarana
•

Każda tabletka dostarcza 32 mg kofeiny
60 tabletek, 61,2 g

#0124

7 G BIAŁKA
225 KALORII

LiftOff® Musujący napój energetyczny
Niskokaloryczny napój energetyczny, po który możesz
sięgnąć zawsze i wszędzie.

•

Jedna porcja to tylko 10 kcal – świetny wybór zamiast
słodzonych napojów gazowanych

•

WITAMINY B I C

Pozwala zaspokoić 100% dziennego zapotrzebowania na
witaminę C, która pomaga zmniejszać zmęczenie

75 MG KOFEINY

•

100% dziennego zapotrzebowania na witaminy z grupy B
(B1, B2, B3, B6, kwas pantotenowy i biotyna) przyczyniające
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

•

Zawiera proszek kofeinowy i naturalną kofeinę pozyskiwaną
z guarany

•

Każda porcja dostarcza 75 mg kofeiny
Smak cytrynowy

10 saszetek x 4,5 g, 45 g

10 KCAL

#3152

PROLONG
Napój węglowodanowo-białkowy do picia w trakcie
intensywnych, długich treningów.

•

Jedna porcja dostarcza 225 kcal; świetny wybór dla osób
uprawiających sporty wytrzymałościowe

•

Ten wyjątkowy napój proteinowo-węglowodanowy ma
osmolalność na poziomie 270 – 330 mOsmol/kg

•

Dostarcza 6,8 g białka serwatkowego, wspomagając budowanie
masy mięśniowej

•
•

Zawiera węglowodany w postaci maltodekstryny

•

Bez sztucznych barwników, aromatów i substancji słodzących

Wzbogacony witaminami z grupy B (B1, B3, B6, B12 i kwasem
pantotenowym) oraz witaminą C, ma lekki, subtelny smak, dzięki
czemu przyjemnie pije się go w trakcie ćwiczeń

Smak cytrusowy

15 porcji, 900 g

#1435

CZ Y WIESZ, ŻE?
Guarana to krzew pochodzący z Ameryki Południowej, roślina od wieków
stosowana przez Indian z Amazonii ze względu na wysoką zawartość kofeiny.
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S P O N S O R O WA N I S P O R T O W C Y

ANCA BUCUR
RUMUNIA

„Mówi się, że jeśli czujesz się dobrze wewnątrz,
widać to na zewnątrz – to rzeczywiście prawda.
Bez prawidłowego odżywiania nigdy nie
utrzymałabym swoich wyników w fitnessie na
światowym poziomie. Mój organizm potrzebuje
paliwa dobrej jakości, bym mogła intensywnie
trenować jako instruktorka aerobiku i sportowiec.
Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość udziału
w programie odżywiania, z którego korzysta tak
wielu mistrzów sportu na całym świecie. Energia,
pewność i wyniki: dziękuje Ci, Herbalife Nutrition!”
Anca Bucur
2013 Miss Fitness Universe

GRAN CANARIA
HISZPANIA

NILE WILSON
WIELKA BRYTANIA

„Sezon 2012-2013 był dla hiszpańskiej drużyny
koszykówki przełomowy, bo pierwszy raz w swojej
historii zespół wszedł do półfinałów rozgrywek
ACB. Ciężka praca i entuzjazm zawodników wraz
ze wsparciem w postaci odżywiania Herbalife
Nutrition okazały się mistrzowskim połączeniem.”
Herbalife Nutrition Gran Canaria
Koszykówka, Hiszpania

„Rebuild Strength Herbalife24 to mój faworyt. Wspaniale smakuje i dobrze odpowiada specyfice dyscypliny,
jaką uprawiam. Siła i moc to dwa kluczowe elementy w gimnastyce; naprawdę czuję korzystne działanie produktu.”
Nile Wilson
gimnastyk, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich 2016

58

59

LIS TA PRODUK TÓW

strona

strona

29

31

strona

22/23

WY B O R N A Z U PA PO M I D O ROWA
21 porcji, 672 g

PR A Ż O N E Z I A R N A SO I

12 x 21,5 g

FORMUŁA 1
O smaku waniliowym
O smaku czekoladowym
O smaku truskawkowym
O smaku ciasteczek z kremem
O smaku bananowym
21 porcji, 550 g

#0141
#0142
#0143
#0146
#4462

Bezglutenowy, nie zawiera soi
O smaku waniliowym
21 porcji, 550 g

#3118

O smaku waniliowym
O smaku waniliowym

30 porcji, 780 g
7 x 26 g

#0155

#3143

strona

strona

32

33

Z E STAW WI TA M I N
I M I N E R A Ł ÓW
Dla mężczyzn
Dla kobiet

#1922
#2653

60 tabletek
60 tabletek

#1800
#1819
strona

35

NOWE SMAKI

strona

strona

24

25

T H E R M O CO M PL E TE

90 tabletek

CE L L A CTI VATO R

90 kapsułek

#0050
#0104

N I TE WO R KS

15 porcji, 150 g

#3150

90 tabletek

#0020

XTR A CA L

strona

37
FORM U ŁY 1

O smaku jabłek z korzennymi przyprawami #4464
O smaku mięty z czekoladą
#4471
O smaku owoców leśnych
#4470
21 porcji, 550 g

N A PÓ J B Ł O N N I KOWY
O smaku jabłkowym

FORMUŁA 1 EXPRESS

Czekoladowy
7 x 56 g #2669
Jogurtowy smak owoców i jagód 7 x 56 g #2670

B E TA H E A RT
strona

strona

strona

26

27

28

30 porcji, 204 g #2554

BŁONNIK I ZIOŁA

O smaku waniliowym

HERBALIFELINE MAX

30 kapsułek

#0043

180 tabletek #3114
strona

30 porcji, 229 g #0267

41/43

strona

40/45

NOWOŚĆ

N A PÓ J A L O E SOWO -Z I O Ł OWY
KO N CE N TR AT

PROT E IN DR I NK MI X
O smaku waniliowym

21 porcji, 588 g #2600

OD Ż Y W K A B I AŁ KOWA
FORMUŁA 3
Smak oryginalny

60

40 porcji, 240 g #0242

B ATO N Y P ROT E IN OW E
P RO 20 S ELECT
Waniliowy

15 porcji, 630 g #1660

Czekoladowo - orzechowy 14 x 35 g, 490 g #3972
Waniliowo - migdałowy
14 x 35 g, 490 g #3968
Cytrynowy
14 x 35 g, 490 g #3976

Mango
Oryginalny

31 porcji, 473 ml #1065
31 porcji, 473 ml #0006

N A PÓ J A L O E M A X KO N CE N TR AT
31 porcji, 473 ml #1196

H E R B ATKA RO Z PU SZ CZ A L N A
I RO Z PU SZ CZ A L N Y
N A PÓ J Z I O Ł OWY
Oryginalny
Oryginalny
Cytrynowy
Brzoskwiniowy

58 porcji, 100 g
29 porcji, 50 g
29 porcji, 50 g
29 porcji, 50 g

#0106
#0105
#0255
#0257
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HER B A L IF E S K IN

HERBALIFE SKIN

Kojący żel oczyszczający z aloesem
Rozświetlający krem nawilżający na dzień
Regenerujący krem na noc
Ujędrniający żel pod oczy
Nawilżający krem pod oczy
SKIN Zestaw 7 dni

HERBALIFE AL OE
Szampon wzmacniający
Odżywka wzmacniająca
Mydło do rąk i kąpieli
Żel do rąk i ciała
Balsam do rąk i ciała
Żel kojący
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50 ml
15 ml
15 ml
2 x 2 ml
2 x 2 ml
#0867

Kojący żel oczyszczający z aloesem
Wygładzający żel oczyszczający z cytrusami
Błyskawicznie wygładzający scrub z jagodami
Oczyszczająca maseczka z miętą i glinką
Energetyzujący tonik z ziołami
Serum wygładzające zmarszczki
Ujędrniający żel pod oczy
Nawilżający krem pod oczy
Rozświetlający krem nawilżający na dzień
Ochronny krem nawilżający SPF 30
Regenerujący krem na noc

strona

strona

strona

46/47
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150 ml
150 ml
120 ml
120 ml
50 ml
50 ml
15 ml
15 ml
50 ml
50 ml
50 ml

#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

strona

strona

48/49

52

250 ml
250 ml
1 kostka
250 ml
250 ml
250 ml

#2564
#2565
#2566
#2561
#2563
#2562

FOR M U Ł A 1 S P O RT

Smak waniliowo - śmietankowy

HY D R AT E

Smak pomarańczowy

524 g
20 saszetek x 5,3 g, 106 g

#1432
#1433

R E B U I L D STR E N GTH
Smak czekoladowy

R E B U I L D E N D U R A N CE
Smak waniliowy

N -R -G N ATU R A L N A G U A R A N A
L i ftO ff

1000 g

#1437

1000 g

#1436

Smak jagód Acai
Smak jagód Acai

20 porcji, 540 g
10 saszetek

#1466
#1467

strona

strona
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60 tabletek, 61,2 g

#0124

10 saszetek x 4,5 g, 45 g

#3152

®

Smak cytrynowy

CR 7 D R I VE

PRO L O N G

Smak cytrusowy

900 g

#1435
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ODKRYJ
SWÓJ
POTENCJAŁ

Skontaktuj się ze mną dzisiaj,
by dowiedzieć się więcej:

Herbalife ma zaszczyt być członkiem:
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